
Program: 

Kl. 17.30 Pizza i Borup klubhus 

Pris: 

børn  kr. 10.-   

voksne  kr. 25.- 

Kl. 18.30 Show i Låstrup kirke 

 

 

Skåne Yoga 

Hvis du har problemer eller smerter i dit bevæge apparat på én eller 

anden måde, så prøv at komme med til skåne yoga på Værestedet i 

Låstrup. Der vil blive taget fuld hensyn til alle skavanker - men alligevel 

stadig få kredsløbet godt i gang og samtidig mærke en dejlig ro i 

kroppen.. 

Vi starter mandag den 5. september kl.  11.15 til 12.15  

i alt 10 gange. Prisen er 550 kr 

Håber du har lyst til at gøre noget godt for dig selv og vi ses  

Tilmelding til Tove Frederiksen 

Sundstrup Zoneterapi  

på Tlf 86697323 el 29847323 

 

 
 

                    Borup IF- Låstrup / Skals Børneklub- 
Fællesmenighedsrådet Ulbjerg, Lynderup og Låstrup. 

Har booket Tante Andante og Professor Virvar, fra Tante Andantes 
hus i Lemvig.  

Disse kan opleves  
 

fredag den 2. september 2016 fra 17.30 – 19.15 
 
Kl. 17.30 starter arrangementet i Borups klubhus.  
Her bliver der spist Pizza inden Tante Andante og Professor Virvar 
leder os med lyde og ståhej til Låstrup kirke. 
Kl. 18.30 skal alle opleve forestillingen 
 ”Da Gud skabte verden gik det ikke stille af” i Låstrup kirke. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Gennem musik, teater, sang, leg og fortælling tager Tante Andante og Professor Virvar alle med igennem en musisk 
skabelsesberetning. 
 

Tante Andante er Halfdan Rasmussens digt – men også en dame som kommer fra Lemvig hvor hun har sit sjove og 
hyggelige Tante Andante Hus der er et musisk legehus under KFUM og KFUK. Her kan man komme og lege, synge, 
spille musik og lave sjove kreative aktiviteter både ude og inde. Tante Andante og hendes venner kommer også ud af 
huset og besøger børnehaver, vuggestuer, kirker, skoler og foreninger med sang, leg og fortælling. Se evt. 
mere på 
 

www.tanteandante-lemvig.dk 

https://www.facebook.com/TanteAndantesHusLemvig 

   

Læs mere på www.borupif.dk eller her 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

  

http://www.tanteandante-lemvig.dk/
https://www.facebook.com/TanteAndantesHusLemvig
http://www.borupif.dk/
http://www.borupif.dk/forside/2016-nyheder/august/tante-andante-og-professor-virvar-i-laastrup/


 Formiddags Yoga med Mindfulness:  

mandage som starter den 5. september kl 9.30 til 11.00. 

 Yoga med særlige hensyn (Skåne):  

mandage som starter den 5. september kl 11.15 til 12.15 

 Aften yoga med Mindfulness:  

tirsdage med start 6. september fra 17.15 til 18.45  

Et rigtig godt tilbud er at hvis man har meldt sig til et hold med Yoga og Mindfulness kan man frit deltage på begge 

hold. 

Alle holdene har 10 uger pris:  

700 kr. for at deltage på yoga og Mindfulness holdene og  

550 kr. for deltagelse på skåne yoga holdet. 

Alle der har lyst til at deltage kan være med :-) 

Mange sommerhilsner fra Sundstrup Zoneterapi ved Tove Frederiksen 

Krop og Sind i balance :-)  

 

Hvis du gerne vil deltage, vil jeg gerne høre fra dig på  

TLF: 2984 7323 el. 8669 7323  

______________________________________________________________________________________________ 

Kulturcenter Værestedet 
    Udflugt til Mariager Fjord 
     Onsdag den 7. september 2016    

Program: 

 9.00  Afgang med bus fra Kulturcenter Værestedet  

9.20   Afgang fra Skals ved busholdepladsen    

 Formiddagskaffe, rundstykker og kaffe, på Hobro Havn.  

Her er bænke, toiletter og det nye havnemiljø kan studeres …………..  

– se mere på www.kulturcenter-laastrup.dk  eller her 

Tilmelding skal ske til Line Mogensen (daglig leder på Kulturcenter Værestedet) senest 1. september  

Telefon/sms: 86694510/61334511 eller Mail: kulturcenter.laastrup@gmail.com 

  _____________________________________________________________________________________________ 

      Sæt X i kalenderen lørdag den 17. september,  

hvor vi holder den traditionelle høstfest i Låstrup Forsamlingshus.  

 

Uddybende indbydelse i næste nyhedsbrev eller følg med på 
www.borupif.dk  hvor programmet offentliggøres om kort tid.  
 

Med venlig hilsen 
Høstfestkomiteen  

 

http://www.kulturcenter-laastrup.dk/
http://www.kulturcenter-laastrup.dk/13320069
mailto:kulturcenter.laastrup@gmail.com
http://www.borupif.dk/


 

11. September - Fodboldstævne på oppustelige fodboldbaner i Borup IF 

 
3- og 4-mands fodbold på lækre oppustelige baner for U5-U9 drenge og piger (årgang 2012-2008) 

Borup IF byder sammen med DGI Midtjylland velkommen til stævne. 

Kom og oplev: Intense kampe med stor aktivitet og masser af boldberøringer Mindst 4 kampe af 9 minutter 
Medalje til alle deltagere, max 6 pr. hold Gratis frugt til børnene 

Oppustelige baner 
Kampene spilles med høj intensitet på lukkede oppustelige baner……………….. 
I U5, U6 og evt. U7 spiller piger og drenge sammen i mix rækker………………. 
 Der vil være gratis frugt til alle spillere samt kaffe til trænere og tilskuere. 

Kontaktoplysninger Borup IF: Morten Nielsen, morten-eva@email.dk, tlf. 41783523 

Læs mere på www.borupif.dk eller her 

_____________________________________________________________________________________________ 

 Kampprogram    Låstrup Stadion 

Periode: 31-08-2016 til 12-09-2016 

Dag Dato Kl. Række Hjemmehold Udehold 

Lør 03-09-2016 10:30 U16 Drenge 1 (2001) 11M  SUB 88  Randers Freja 

Lør 03-09-2016 15:30 
Herrer Serie 4 

se holdopstilling 
Borup IF Møldrup/Tostrup IF 

 

 

Tor 

 

08-09-2016 

 

18:30 

 

Herrer Serie 5  

 

Borup IF 

 

Nørager/Rørbæk IF 

Søn 11-09-2016 13:00 Kvinder Serie 2 11M/9M  SUB 09 Ry Fodbold 

Man 12-09-2016 19:00 Herrer Serie 6 11M/9M  Borup IF Hersom/Bjerregrav IF 

 

http://www.borupif.dk/
http://www.borupif.dk/forside/2016-nyheder/august/fodboldstaevne-paa-oppustelige-fodboldbaner-i-borup-if/
http://www.borupif.dk/herrer/holdopstilling-serie-4/

